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… alebo o tom, že najprv musím zistiť, čo je zmyslom, poslaním a životom Cirkvi ako takej a prečo! 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie z listu sv. apoštola Pavla Efezanom: „[Boh] si … predsavzal … zjednotiť v Kristovi ako v 
hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. …  22 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad 
všetkým za hlavu Cirkvi,  23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“  (Ef 
1,9-22n ). Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

Našou prvou úlohou ako synov a dcér Boha, pripravujúcich sa na vstup do Spoločenstva Trojice a 
na Život v Najsvätejšej Trojici – a tak to učí Katechizmus, keď hovorí: „Dokonalý život s Najsvätej-
šou Trojicou, toto spoločenstvo života a lásky s ňou, s Pannou Máriou, s anjelmi a so všetkými 
blaženými sa volá „nebo“. Nebo je posledný cieľ človeka a splnenie jeho najhlbších túžob, stav 
vrcholnej a definitívnej blaženosti“ (KKC 1024) – teda našou prvou úlohou na ceste do Neba je 
naučiť sa „Milovať … Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej 
mysle a z celej svojej sily!“ (Mk 12,30). Dôvodom je to, že práve toto a takto Boh v Trojici žije: 
Otec miluje Syna z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily, rovnako Syn miluje 
Otca z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily a tak ďalej. Ak chceme v Nebi, čiže 
v Božej Trojici, žiť, musíme sa to naučiť tiež. Toto je totiž sám život Neba, jeho podstata, život 
spasených v ňom. Ak sa ho žiť nenaučíme, tak v Trojici nežijeme a teda sme ešte stále mimo Neba, 
čiže (ak to nezmeníme) zatratení. Veľmi jednoduchá matematika, jasná a zrozumiteľná ako kryštál!  

Milovať Boha môžeme len jediným spôsobom – tým, že budeme z celej svojej duše, z celej svojej 
mysle a z celej svojej sily slúžiť Božiemu Dielu. A týmto Božím Dielom, ako už vieme, je Božia 
Cirkev, ktorá je Božou stavbou a Božou roľou, Božím Domom, Nebeským Jeruzalemom, Božou 
Rodinou a dokonca Božou Nevestou a Manželkou, s ktorou je Boh v Kristovi jedným Telom a tak ona 
sama je Kristovým Telom, samým Kristom! To sme spoznali minule. 

Ideme teda slúžiť Cirkvi. Ale ako? Čo od nás potrebuje? A čo pre ňu môžeme a máme urobiť? 

Odpoveď sa odvíja od toho, čo je zmyslom, funkciou, poslaním a úlohou Cirkvi. Čítanie z Božieho 
slova v úvode dnešnej katechézky na to odpovedalo jasne: Zmyslom a cieľom Cirkvi je, aby v nej 
bolo zjednotené s Kristom všetko na nebi aj na zemi. Katechizmus to opisuje o niečo obšírnejšie, ale 
stále veľmi hutne: „Boh stvoril svet kvôli účasti na svojom božskom živote. Táto účasť či spoločen-
stvo sa uskutočňuje „zhromažďovaním“ ľudí v Kristovi a toto „zhromažďovanie“ je Cirkev. Cirkev 
je cieľom všetkých vecí“ (KKC 760). Zmyslom a poslaním Cirkvi je teda spása všetkých ľudí všet-
kých čias a všetkých národov a to tým, že sa v nej, v jej Tele, všetci zjednotia s Kristom, našim 
Spasiteľom, Vykupiteľom a Kráľom. Túto funkciu Cirkvi potom opakuje aj sama Cirkev znova a 
znova, keď napríklad vysvetľuje: „Nestačí, aby kresťanský ľud bol v nejakom národe prítomný a 
organizovaný, ani nestačí, aby konal len apoštolát dobrého príkladu. Ustanovený je tam nato, 
jestvuje tam za tým cieľom, aby svojim spoluobčanom nekresťanom zvestoval Krista slovom a 
skutkom a pomáhal im plne prijať Krista“ (II. vatikánsky koncil, Ad Gentes 16). Cirkev nie je 
nejaký súkromný „klub“, v ktorom sa úzky kruh stále tých istých ľudí stretáva na sväté omše a na 
rôzne akcie a stretká a tak. To je postoj, ktorý pápež František bez servítky označil pojmom „du-
chovná buržoázia“. Cirkev je nástroj spásy všetkých ľudí. Správne funguje vtedy, ak reálne svojim 
bytím, životom, konaním takýmto nástrojom spásy všetkých ľudí bez rozdielu, dobrých i zlých, 
všetkých čias a všetkých národov, je. A my sme dobrí kresťania a dobrí katolíci a dobrí synovia a 
dcéry Boha s nádejou na dedičstvo v Kráľovstve len a jedine vtedy, ak ako jednotlivci sme v Cirkvi 
nástrojom tohto Diela a poslania Cirkvi a ak napomáhame všetkým, čím sme a čo robíme tomu, aby 
Cirkev tam, kde sme – čiže naša farnosť, do ktorej patríme a v ktorej žijeme – takýmto nástrojom čo 
najviac a čo najdokonalejšie bola! Tak, ako nám to priamo a výslovne nariaďuje cirkevné právo, 
keď hovorí: „Všetci veriaci majú povinnosť a právo vynasnažovať sa, aby sa božské posolstvo spásy 
stále viac a viac dostávalo k všetkým ľuďom všetkých čias a celého sveta“ (c. 211 CIC). To preto, 
lebo presne toto je zmyslom života a existencie Cirkvi. Spomíname si ešte? Veď ona, Cirkev, je 
Telom Krista, samým Kristom, vteleným v jej Organizme. Ak teda Kristus o sebe a o svojom 
poslaní hovorí: „Ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. … a bude jedno 
stádo a jeden pastier. … lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť“ (Jn 12,32; 10,16; 12,47) – 
potom nutne toto je životom a poslaním aj Cirkvi – jednoducho preto, že ona je Telom Krista, 
Kristom samotným, ona a Kristus je jedno a to isté! Ak sme súčasťou Cirkvi, potom toto isté bude aj 
našim životom, zmyslom všetkého nášho úsilia a konania – jednoducho preto, že sme súčasťou 
Cirkvi a teda súčasťou Krista a ako by sme mohli byť súčasťou Krista a nežiť to, čo On a nekonať 
to, čo On? Byť v Kristovi či milovať Boha z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily 
– oboje znamená slúžiť Jeho Cirkvi z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily, jej 
vzrastu a zveľadeniu – a to tým, že z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily pracu-
jeme na tom, aby tu, kde sme, v našej farnosti (ale aj všade inde, kam nás Pán povolá a kde nám 
otvorí dvere), Cirkev najlepšie možne uskutočňovala a spĺňala toto dielo: zjednotiť v sebe všetkých 
ľudí s Kristom a tak priniesť všetkým ľuďom – úplne všetkým! – spásu a Večný Život v Trojici! 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Cirkev opakovane hovorí veľmi 
silné a vážne tvrdenia: „Veriaci 
sú zaviazaní aj svojím spôsobom 
konania vždy zachovávať spolo-
čenstvo s Cirkvou“ (c. 209 §1 
CIC). Inde zase: „Ich hlavnou 
povinnosťou, tak mužov, ako aj 
žien, je vydávať svedectvo o 
Kristovi životom i slovom v 
rodine, vo svojom spoločenskom 
prostredí a v rámci vlastného 
zamestnania. Musí sa v nich totiž 
javiť nový človek, stvorený podľa 
Boha v spravodlivosti a pravej 
svätosti.“ (Ad gentes 21). A do 
tretice: „Keďže celá Cirkev je 
misionárska a dielo šírenia 
evanjelia je základnou povinnos-
ťou ľudu Božieho, … všetci 
veriaci ako údy živého Krista, ku 
ktorému sa pričlenili a pripodo-
bnili krstom, birmovkou a Eu-
charistiou, sú povinní spolupra-
covať na vývoji a vzraste jeho 
Tela, aby ho čím skôr priviedli k 
plnosti. Preto všetci synovia a 
dcéry Cirkvi majú mať živé 
vedomie vlastnej zodpovednosti 
voči svetu, pestovať v sebe 
naozaj katolíckeho ducha a 
zasvätiť svoje sily dielu šírenia 
evanjelia.“ (Ad Gentes 32 a 36) 

Uvedomujem si vo svetle dneš-
nej katechézky, prečo to tak je a 
inak ani byť nemôže? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Ako som na tom ja ako úd Krista 
v Tele Cirkvi? 

Ako je na tom moja rodina ako 
domáca cirkev? 

Ako sme na tom ako farnosť?  

Ako sme na tom ako malé 
spoločenstvo v rámci farnosti? 
Stretko? Hnutie? Komunita? 

Nakoľko skutočná a reálna je 
naša láska k Bohu, vyjadrená 
službou Cirkvi v súlade s jej 
základným zmyslom a poslaním? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Ako by to vyzeralo, keby som 
naozaj takto miloval Boha v Tele 
Cirkvi? Čo urobím, aby som Ho 
naozaj takto miloval? 

Ako môžem svoje schopnosti a 
zručnosti dať do služby vzrastu 
Cirkvi tým, že budem nimi slúžiť 
jej poslaniu? Spíšem si to! 


